
Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Schapendoesklubb.

I forbindelse med nestleders avgang fra styret, innkalles det til ekstraordinært årsmøte
for valg av ny nestleder.

Dato: Søndag 13.11.2022
Kl: 15:00

Sted: Teams (egen innkalling kommer)
Det vil legges til rette for digital innsending av stemmesedler og saksinnspill i god tid før årsmøtet

Dagsorden:

1) Konstituering av ekstraordinært årsmøte
a) Godkjenning av innkallingen og dagsorden
b) Valg av ordstyrer
c) Valg av referent
d) Valg av tellekorps, to personer
e) Valg av protokollunderskrivere, to personer

2) Valg
a. Nestleder

a. Til valg: Natalie Sæle

Velkommen til ekstraordinært årsmøte! Årsmøtet avholdes, så langt det lar seg gjøre,
i henhold til klubblovenes kapittel §3. NKKs veileder for digitale årsmøter er lagt til
grunn.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles.. Endringsforslag til saker på
dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
Velkommen til Ekstraordinært årsmøtet i Norsk Schapendoesklubb!
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STEMMESEDDEL

Norsk Schapendoesklubb

 
VALG TIL TILLITSVERV I NORSK SCHAPENDOESKLUBB –

Ekstraordinært årsmøte 13.11.2022

Ved forhåndsstemming pr post, legges stemmeseddelen i en anonymisert konvolutt merket “stemmeseddel”,
som igjen legges i en ny konvolutt med tydelig avsenderadresse.
Stemmeseddelen kan sendes til: Norsk Schapendoesklubb v/ Christina Krekling, Østbygdaveien120, 3070 Sande

Du kan også sende på mail til Christina Krekling. elay-kre@online.no Frist for å sende på mail er kl 12.00,
13.11.22

I tillegg vil det legges til rette for en mulighet til å sende inn stemmer via digital løsning. Informasjon følger i
elektronisk innkalling til digitalt årsmøte.

Verv Navn Marker med kryss for de

kandidatene du stemmer på

Valg til styret:

Nestleder  2022-2023 Natalie Sæle   

   

Vi minner om at det ikke er anledning til å stemme nei og at blanke stemmer ikke teller.

mailto:elay-kre@online.no


FULLMAKT: (Fullmaktene skal være signert).

Fullmakt til ordinært årsmøte 26.03.2022

§3-2 Møte og stemmerett. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme
eller ved fullmakt. Antall fullmakter pr. fremmøtte medlem er to.

Jeg: ….........................................gir herved

…............................................fullmakt til å stemme for meg ved ordinært årsmøte 26.03.2022

Sign.

NOTE: Fullmakt legges ved som fast del av sakspapir til årsmøte, og kan benyttes av dem som
ikke har anledning til å stille hverken ved fysisk oppmøte eller digitalt.


